
Historiefortelling 
som treffer

Oktober 2019

Under Restaurant / Foto: Inger Marie Grini, Bo Bedre Norge

Kristin Dahlen Rogstad 



SCROLLING.... 

90 METER



Hvordan stopper vi tommelen? 

1.7 sec



Stories 2019





«Det som kjennetegner de såkalt høyt 
utviklede samfunn, er at disse samfunnene i 
dag ikke lenger lever på tro, men på bilder,» 
skriver Barthes i 1979. 

Han mener at dette gjør dem mer liberale, 
mindre fanatiske, men også mer falske: Når 
fotografiet allmenn gjøres, uvirkeliggjør det 
den menneskelige verden av konflikter og 
begjær under dekke av å illustrere den. I en 
tid der vi daglig oversvømmes av bilder, har 
Barthes et livsviktig poeng: Bildeflommen 
truer med å gjøre oss likegyldige og livsfjerne. 
Han minner om vårt eget ansvar i møte med 
bildet. Det er opp til den enkelte å velge 
mellom fotografiets to muligheter: enten å 
underkaste seg illusjonenes spill, eller å la 
bildet vekke til live «den umedgjørlige 
virkeligheten».

De gode og de vonde følelsene. 

Fra prosa.no



Barthes fotoanalyse begrep:
Studium vekker en høflig interesse. 

Punctum treffer deg i hjerte, det handler ofte om detaljen. Noe som «pirker» 
deg i sjelen. 

Historier og fotografier med punktum vil fungere bedre. 

Hvor er de gode punktumene i din opplevelse, sted eller produkt? 



«I've learned that people will forget what you 
said, people will forget what you did, but people 
will never forget how you made them feel.»

Maya Angelou



EKSKLUSIVT OG  
EKSPERIMENTELT

FELLESSKAP OG 
TILHØRIGHET

BALANSE OG
AVKOBLING

EKSPERTISE OG
KUNNSKAP

Da ni ble fire. En forenkling. 



Lilla og rød: Fokus på MEG og mitt behov for å: 
• Å føle meg vital og levende – full av energi.
• Se og bli sett, vise seg fram og få annerkjennelse.
• De unge og fremadstormende og som forventer seg 

suksess og opplevelser som imponerer.

Blått og svart er den rake motsatsen: 
• Her vil de trekke meg tilbake og koble både av og fra. 

Puste med magen og senke pulsen. 
• Kjenne på komfort og velbehag, gjerne nær naturen, 

men ikke strabasiøst, øde og forlatt.
• Unngå unødige overraskelser, gjøre det enkelt og 

forutsigbart.

De grønne vil ha perspektiv og stimulans:
• Eventyr utenfor komfortsonen, reise langt både 

mentalt og fysisk.
• Utfordre meg selv intellektuelt og komme tett på 

fremmede kulturer, se det med egne øyne og forstå 
betydningsfulle historiske hendelser eller kunst og 
kultur.

• Sette ting i perspektiv og lære noe nytt, mestre nye 
ferdigheter.

De orange, gule og brune vil være en del av 
fellesskapet og kjenne at de passer inn og blir 
verdsatt:
• Være fri og bekymringsløs kjenne «feel good»-

stemingen.
• Ha tid sammen, finne sammen og skape minner 

sammen.
• Menneskene er viktigst, atmosfæren, livet og pulsen.



FORTJENT
OPPMERKSOMHET

@villmarksbarna

Make me care!



Ikke fall 
for 
fristelsen 
å fortell 
alt!



Tørr å ta
valg!

Show it, 
don´t tell it







People under the northeren lights



Det er flere måter å jobbe med historier på 

1. 
De planlagte historiene 
som skal bidra til å løse en 
utfordring/ utløse en 
mulighet. 

F.eks en kampanje du vil 
kjøre



Det er flere måter å jobbe med historier på 

2. Små historier du selv lager til 
sosiale medier eller eget nettsted; 
Always on

Skjer det noe? Fang det!

Noe på hjertet? Fortell

Vær relevant – skap relevans



Få det til å handle om dem....
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Bare blåbær.



Det er flere måter å jobbe med historier på 

3.
Å overvåke mediebildet 
for å utnytte en aktuell 
situasjon skapt av andre



Det er flere måter å jobbe med historier på 

4. Historier i andres medier

Skjer det noe? Nyheter? Pitch 
relevant presse/nettsted en historie –
og legg til rette med bilder, besøk 
eller lignende

Kan noen ha glede av historien? 
Krysspublisering gir historier fart.

à nyhetstips@visitnorway.com

mailto:nyhetstips@visitnorway.com


Hvor kan vi finne en god historie?

Vi kan for eksempel 
ta utgangspunkt i:
• En person
• En hendelse
• Et sted
• En ting
• Et fenomen
• En opplevelse

Men, vi må gå enda nærmere for å finne historien. 



Velg hvilke form som passer historien best? HVOR er den vi skal snakket til? 

• Roman
• Artikkel i relevant media
• Fotografi-serie
• Radio
• Radiodokumentar
• KINO-film

• INSTAGRAM Story
• Film for SOME
• STUNT
• Nyhetsartikkel
• Fotografi
• Tradisjonell reklame
• Dokumentarfilm
• SNAP-chat
• LIVE-feed

HVOR SKAL VI TENNE BÅL? 



Story: Oppskriften

FRISTE – stopp tommel

ANSLAGET – DET ER HER DET STARTER 

ü KJØR TABLOID

ü DU KAN FRISTE MED LITT OG LITT...

ü ... ELLER DU KAN GÅ RETT PÅ SAK
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Story: Oppskriften

FRISTE

ANSLAGET – DET ER HER DET STARTER 

ü SI DET SOM KOMMER SLIK AT DE FÅR LYST Å VITE MER 

ü PEK PÅ «PROBLEMET» 

ü START MED DETALJ 

ü VELG ET WOW ÅPNINGSBILDET
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Story: Oppskriften

ETABLERE

• HVEM 
• HVA
• HVOR 

TIPS: 
PRESENTER EN LØSNING, 
IKKE ET PRODUKT 
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STORY • FRISTE 
• ETABLERE 
• SPISSE NED 
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VIRAL STORY 
• MAKES ME LAUGH 

• THIS IS ME/THIS IS US

• HELPS ME

• MAKES ME FEEL 



De beste historiene peker ut over seg selv. 

Anne Frank er et godt eksempel 
på en liten historie som handler 
om noe mye mer. 



“This is not only a physical rest, this is also a 
mental rest (...) near a river in countryside, it is 
very calm. I felt very relaxed, I was at rest”, 

“The lake, the water, a nice 
landscape, nice weather, 
sunshine, having a carefree day 
.”



De «mindfulle»/introverte som vil ha 
et pustehull på et komfortabelt sted der 
de kan gjenfinne roen og balansen, 
senke skuldrene, nyte stillheten og 
koble fullstendig av langt borte fra 
hverdagens krav og forventninger? 



I Tyskland og Nederland har andelen ferier 
med formål om å koble av verden og komme 
seg vekk fra stress og mas til et rolig og 
komfortabelt sted fått mye større betydning 
i perioden mellom 2011 og 2017. 

Ferier for å komme seg vekk

Kilde: Innovasjon Norge/Ipsos 2011 og 2017



Ferien er en pause for å roe ned, trekke seg tilbake og få litt 
avstand

Noen ganger trenger vi å…
• Trekke oss tilbake og hvile ut
• Gjenvinne balansen
• Få ned pulsen og puste med magen 
• Finne roen og ha det komfortabelt
• Tenke og ta viktige valg 



REISELIV-FORTELLING-SJANGERE
- Historien om ildsjelen som har skapt noen andre kan oppleve.
- Historien om at man inviterte et menneske til Norge for å

oppleve noe som vil utløse en fin historie.
- Historien om en sterk følelse 
- Historien om at noe nytt er blitt skapt (Nyhetsverdi) 
- Historien om at noen hadde et problem som ble løst av ditt 

produkt (Tid med venner / kvalitetstid med pappa / trening og 
ferie i ett / tid til å reflektere / stresse ned / Huske historien



Et siste tips:

Når du har en historie og du ønske å vurdere om den er god:
Lat som at du er et barn, la deg skuffe, kjede, begeistre og overraske.

Er historien verdt og høre på?


